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Contate-nos: www.gazetazn.com.br

Anuncie em um jornal  
que faz a diferença.  

Há 56 anos.
www.gazetazn.com.br

TERRENO CAMPOS 
DO JORDÃO
1.205m2, 

R$ 180 mil.
F: 3064-6002

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 550 mil. Direto c/ prop.

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

ESTAMOS CONTRATANDO
Contato Publicitário
Com ou sem experiência, para trabalhar 
com vendas externas para jornal. Ótimas 
comissões. Enviar currículo somente por 
e-mail para: gazetazn@gazetazn.com.br

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com     2208-2859

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 
Atendimento em domícilio com cópias na hora. 
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

PROCURO MOTORISTA COM KOMBI

Ligar somente às segundas, das 9 às 18h: 99886-9162

Para prestar serviços todas as 
sextas-feiras das 6 às 10 horas

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

MARCELO WINTHER

R. Leite de Morais, 42 - sl 5 - Santana • F: 3257-4164 / 3876-8496

TRABALHISTA:  
•Vínculo de emprego •Horas extras •Demissões

PREVIDENCIáRIA:  
•Auxílio e aposentadorias 

Ao lado da 
estação 
Santana 
do Metrô

Advocacia

99733-4767 marcelo.winther@gmail.com

Anuncie em 
um jornal 
que faz a 
diferença. 

Há 56 anos. 
www.gazetazn.com.br

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de RODRIGO DOS REIS, por-
tador da CTPS.:00015903. Série 
00379-SP., em nosso escritório 
ou estabelecimento no prazo de 
3 dias úteis. O seu não compa-
recimento caracterizará o Aban-
dono de Emprego, conforme o 
artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 22 de março 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

SENHORES LEITORES:  
Atenção antes de

 contratar um serviço! 
Não é de nossa 

responsabilidade o 
conteúdo dos anúncios 

publicados nem 
a idoneidade 

dos anunciantes

Parque dos Pinheirais
Todo cercado, com luz, 3.000m², 

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

VENDO TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 150 mil.
97747-1827

99886-9162

3 dorms, suíte c/ arms, sala 2 ambs,  
coz. c/ arms, área de serviço, banh. social,  

dep. empr. c/ banheiro, salão de festa,  
aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta,  

R$ 1.600,00 + encargos.

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266

3 dorms, suíte, 160m2, sala ampla, wc social, 
demais dependências. Troco por casa ou 

sobrado em Santana. Referência: R$ 900 mil.

APTO JARDINS-VENDO OU TROCO

Tratar: 3064-6002

APTO JARDIM SÃO BENTO
ALUGA-SE - RUA SORÓR ANGÉLICA

Tel: 2832-5458 João Carlos
    99886-9162 Moura

3 dorms, sala, coz, banh. social, dep. empregada, todo 
reformado, rico em armários embutidos, lazer completo, 
garagem e ampla área verde, R$ 1.450,00 + condomínio

Crédito R$ 303 mil p/ comprar imóvel e capital giro - quero 
R$ 35 mil e transfiro o saldo - 97104-1706 (particular)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO

Vendo apto R. Rafael 
de oliVeiRa - 8º andaR
Decorado com 3 dorm, 1 suíte, 
lavabo, quarto de empregada 
com banheiro, depósito, três 
vagas, área útil 145m². Aceito 
troca, valor R$ 1.100.000,00

tel 11- 94528-2776

ALUGA-SE APTO
R. Casa Forte, 46, ap. 52, 1 

gar, 3 dorms, direto c/ prop. Dr. 
Amaral. Ver c/ zelador sr. José

F: 2950-6426 / 99838-9368

ALUGA-SE CASA
Vila Penteado,  

quarto, sala, cozinha, 
wc, R$ 580,00

Tel: 2239-6160

3 dorms, sala 2 ambs, coz, área serv., quintal, 
2 vagas cobertas. Tel: 98265-4072

VENDO SOBRADO CASA VERDE

RASPAGEM 
DE TACOS
3483-6016

99780-6926
%

Neste final de semana o Sebrae-SP 
realiza plantão especial de atendimento

Neste final de semana, 23 e 
24 de março, o atendimento do 
Sebrae-SP, será das 9 às 17 ho-
ras. Até o dia 29 de março os 
Escritórios Regionais de São 
Paulo e Grande ABC funciona-
rão em horário estendido duran-
te a semana, das 9 às 20 horas.

O atendimento do Sebrae-
SP foi ampliado para atender, 
prioritariamente os empreende-
dores que foram afetados pelos 
recentes alagamentos registra-
dos na Grande São Paulo.

Durante a conversa com os 
especialistas, os empresários te-
rão ajuda para analisar as per-
das e qual a viabilidade de reto-
mada da empresa. O empresário 
também pode buscar atendimen-
to remoto. Desde o último dia 16, 
o atendimento por telefone fun-
ciona 24 horas, em todos os dias 
da semana. Basta ligar no 0800-
570-0800 para ser atendido pe-
los especialistas e receber orien-
tação para começar um plano de 
recuperação do negócio.

Os canais de atendimento 
também podem ser acionados 
por quem pretende ser empreen-
dedor, e para  quem já é empre-
sário para receber orientações 
sobre planejamento, adminis-
tração, finanças, marketing, ju-
rídico, inovação e comércio ex-
terior. Atendimento de segunda 
a domingo, 24 horas, no telefo-
ne: 0800 570 0800 - Escritório 
Capital Norte está localizado 
na Rua Duarte de Azevedo, 280, 
Santana.

Ex-presidente Michel Temer é preso 
em São Paulo pela Lava Jato

Na última quinta feira (21), 
o ex-presidente Michel Temer 
foi preso, em São Paulo, pela 
Força-Tarefa da Lava Jato do 
Rio de Janeiro. Os agentes tam-
bém prenderam o ex-ministro 
Moreira Franco, no Rio. Desde 
a última quarta-feira (20), a 
Polícia Federal estava tentando 
rastrear e confirmar a localiza-
ção do ex-presidente, sem suces-
so. A operação estava prevista 
para as primeiras horas da ma-
nhã da última quinta-feira (21), 
mas atrasou. 

O depoimento de José An tu-
nes Sobrinho, dono da En gevix, 
foi a base para a prisão, pois o 
empresário contou à polícia, 
em uma delação, que pagou R$ 
1 milhão em propina, a pedido 
do coronel João Baptista Lima 
Filho (amigo de Temer) e do ex-
ministro Moreira Franco com o 
conhecimento do ex-presidente. 
A Engevix fechou um contra-
to em um projeto da Usina de 
Angra 3.

O ex-presidente Michel Te-
mer responde a 10 inquéritos, 
cinco tramitavam no Supremo 
Tribunal Federal (STF), na épo-
ca em que era Presidente da 

República. Os inquéritos fo-
ram abertos e depois foram en-
caminhados à primeira instân-
cia após ele deixar o cargo. Em 
2019, os outros cinco foram au-
torizados pelo ministro Luís 
Roberto Barroso, quando o ex-
pre sidente já não tinha mais 
foro privilegiado. 

Temer foi o 37º presidente 
da República do Brasil. Assumiu 
o cargo no dia 31 de agosto de 
2016, após o impeachment de 

Dilma Rousseff, e ficou até o fi-
nal do mandato, encerrado em 
dezembro de 2018.

O ex-presidente é formado 
em Direito e começou a carrei-
ra pública quando assumiu car-
gos no governo estadual de São 
Paulo, nos anos 1960. Na déca-
da de 1980, foi deputado cons-
tituinte e anos depois, foi elei-
to deputado federal quatro 
ve zes seguidas. Foi presidente 
do PMDB por 15 anos.

Foto: Reprodução/TV Globo

Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro prende o ex-presidente Michel Temer

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MI-
RANTE JARDIM SÃO PAU LO 
- Convida para a reunião do bairro 
Jardim São Paulo, no dia 28 de março, 
às 20 horas, o encontro conta com a 
presença de autoridades públicas que 
representam a segurança, lado so-
cial e urbano. Será realizado na Rua 
Doutor Zuquim, 1746 - Jardim São 
Paulo.

PALESTRA SOBRE VIO LÊN-
CIA DOMÉSTICA - A Secretaria 
Municipal da Saúde convida a to-
dos para participarem de uma pa-
lestra sobre “Violência Doméstica”, 
no dia 28 de março, às 9h30, a ser 
ministrada pelo Centro de Defesa e 
de Convivência da Mulher Butantã 
(CDCM). A palestra será no CECCO 
Jaraguá - na Avenida Amador 
Aguiar - inscrições pelo e-mail até o 
dia 25/3: cecco.jaragua@gmail.com.

O ESPAÇO CURAE - Convida a 
todos para a atividade que aconte-
cerá  sábado 13 de abril,das 10 às 
12 horas - Palestra sobre Depressão 
- Evento com Certificado valor R$ 
40. Inscrições pelo e-mail: espaco 
curaesp@gmail.com - Endereço: 
Rua Voluntários da Pátria, 774 - 
San tana, Sala 04.

II FESTA ITALIANA - Acontecerá 
no dia 14/4 das 12 às 17 horas no 
Centro Dia Para Idosos, R$ 20 almo-
ço + uma cartela de bingo. Teremos 
bingo, brincadeiras para as crianças 
e música. A ASA - Associação Santo 
Agostinho é uma organização da so-
ciedade civil, que há 75 anos, atende 
mais de 1.400 crianças, adolescen-
tes e idosos em situação de vulne-
rabilidade social, na cidade de São 
Paulo. O Centro Dia ASA Lar Santo 
Alberto está localizado na Rua Prof. 
Dorival Minhoto, 231 - Lausane 
Paulista - para mais informações: 
(11) 2236-1418.

CASA DE CULTURA TREMEM-
BÉ - Convida para dois grandes 

eventos de estreia, será o primeiro 
grande evento após a reforma na Casa 
de Cultura. No sábado 23/03 tere-
mos Com o Reggae da “Banda Rosália 
Paranoia” às 17 horas para o públi-
co Juvenil. Às 19 horas show com a 
“Banda Solta o Bicho” com o melhor 
dos clássicos samba rock pra comu-
nidade curtir e dançar nesta volta da 
casa. Casa de Cultura Tremembé está 
localizada na Rua Maria Amália Lopes 
Azevedo, 190 - Tremembé - Para mais 
informações ligue: (11) 2991-4291.

3º ENCONTRO GRATUITO 
2019: REDE SOCIAL ZONA 
NOR TE - RSZN - A arte de orga-
nizar bazar com Solange Martins 
acontece no dia 28 de março, das 9 
às 13 horas. O encontro será na IOS 
- Instituto da Oportunidade Social - 
Avenida Ataliba Leonel, 245 - Metrô 
Carandiru (pedimos que cheguem 
com antecedência para agilizar a 
recepção no local e solicitamos re-
alizar previamente as inscrições). 
Entre no link para confirmação sua 
participação: https://goo.gl/forms/
hOQT987TGkueGkTt2

PARÓQUIA MENINO JESUS - 
Convida para a 1ª festa da Pizza com 
Bingo no dia 11 de agosto a partir das 
18 horas, os convites custam R$ 25 e 
dá ao direito ao rodízio de minipizzas. 
Avenida Mazzei, 491 - Tucuruvi. Mais 
informações ligue: (11) 2203-6185.

CONSEG ÁGUA FRIA/MANDA-
QUI/TREMEMBÉ - Presidido por 
Silvonei Amaro realiza sua próxima 
reunião no dia 15 de abril, a partir 
das 20 horas no colégio CEDOM, que 
fica localizado na Rua Voluntários da 
Pátria, 3.422. As próximas reuniões já 
têm data e serão nos dias: 20 de maio, 
17 de junho, 15 de julho, 19 de agosto, 
16 de setembro, 21 de outubro, 18 de 
novembro e 16 de dezembro. 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Realizará eleição do Biê-
nio 2019/2021 no dia 2 de abril 

de 2019, às 20 horas, no CEPSGs 
Padre Manuel da Nóbrega na Rua 
Santa Prisca, 122 - Casa Verde, São 
Paulo. Com fulcro nas normas con-
tidas na Seção VII, Subsecção VI do 
Regulamento dos Consegs. 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Presidido por Vicente 
D’Errico Neto, realiza sua próxima 
reunião no dia 2 de abril, a partir 
das 20 horas no E.E. Padre Manoel 
da Nóbrega, (colégio do Matão), lo-
calizado na Rua Santa Prisca, 122, 
Casa Verde. As próximas reuniões já 
têm data e serão nos dias: 7 de maio, 
4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto, 3 
de setembro, 1º de outubro, 5 de no-
vembro e 3 de dezembro. 

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: O 
Alateen, parte dos Grupos Fami-
liares Al-Anon, é para jovens de 13 
a 19 anos cujas vidas foram ou es-
tão sendo afetadas pelo contato di-
reto com um alcoólico. As reuniões 
do Alateen Jaçanã acontecem to-
dos os sábados das 17 às 18h30 na 
Avenida Guapira, 2.055 - Jaçanã 
(Paróquia Santa Terezinha do 
Jaçanã). Não existem taxas para 
ser membros nem mensalidade, os 
Alateens possuem um único propó-
sito, recuperar-se do impacto do al-
coolismo de um familiar ou amigo 
em suas vidas, se ajudando natural-
mente com os problemas que têm 
em comum, compartilhando força 
e esperança, aprendendo a praticar 
os Doze Passos e as Doze Tradições 
do Alateen. Maiores informações 11 
3228-7425 - www.al-anon.org.br

AL COÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SANTANA - Realiza reu-
niões de segunda a sexta-feira, das 
19 às 21 horas, aos sábados, das 14 
às 16 horas (reunião feminina), das 
17 às 19 horas, e aos domingos das 9 
às 11 horas. Rua Gabriel Pizza, 122, 
Igreja de Santana. Informações: 
Tel: 3315-9333 (24h). 

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SALETTE - Realiza reu-
niões to das as terças e sextas-fei-
ras, às 20 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora Salette. Rua Dr. Zuquim, 
1.746, Santana. Tel.: 3315-9333.

VENDO APTO NOVO 
DECORADO - SANTANA
2 dorms, ste, coz, sala ampla, 
c/ varanda, lazer total, gar, 
andar baixo, 89m2, R$ 630 mil.
Com Giselia - Cel: 96777-1139

Ana Paula Maia, ganhadora do 
Prêmio São Paulo de Literatura 2018 é 
o destaque da Biblioteca de São Paulo

Na Biblioteca de São Paulo 
(BSP) um dos destaques da pro-
gramação é a presença de Ana 
Paula Maia, vencedora do Prêmio 
São Paulo de Lite ratura, na cate-
goria Melhor Livro do Ano (por 
Assim na terra como embai-
xo da terra), no sábado, 23 de 
março, no programa Segundas 
Intenções. O encontro, mediado 
pelo jornalista Manuel da Costa 
Pinto, aproxima autores e leito-
res e vai das 11 às 13 horas, no 
auditório. Em 24 de março, do-
mingo, a Hora do Conto recebe a 
Cia. do Tok Tok às 16 horas.

Vale lembrar que é tudo gra-
tuito. E que a BSP têm serviços 
como: wi-fi, sala de videogames, 
ludoteca, gibiteca e um acervo 
repleto de novidades e clássicos, 
entre outros. Confira a progra-
mação dos próximos dias:

Biblioteca de São Paulo

23 de março (sábado)

10 às 11h - Compartilhando Sa-
beres: Yoga - Em ambiente acon-
chegante e inspirador você po-
derá desfrutar desta prática 
milenar, que promove o bem-es-
tar e melhorias na qualidade de 
vida. Com Amanda Velloso. Vagas 
limitadas, preenchidas por ordem 
de chegada.

11 às 11h45 - Lê no Ninho - 
Programa permanente. Ativida-
de de estímulo e iniciação à 
leitura para crianças entre 6 
meses e 4 anos, realizada com li-
vros lúdicos, tablet, contação de 
histórias e músicas. Pais e res-
ponsáveis podem, ao fim levar 
emprestado os kits utilizados, 
com dois livrinhos e um fanto-
che, e reproduzir a experiência 
em casa. Com equipe BSP. Vagas 
limitadas, preenchidas por or-
dem de chegada.
11h às 13h - Jogos para Todos! - 
Programa permanente. Oficina 
de Xadrez: Os participantes 
aprendem as regras, os movi-
mentos das peças e algumas tá-
ticas do Xadrez, além de dis-
putar partidas. Pessoas com 
deficiência visual dispõem de ta-
buleiros adaptados. Com a FOX 
(Formação e Orientação de Xa-
drez). Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.
11 às 13h - Segundas Intenções 
- Programa permanente. Bate-
papo com a escritora Ana Paula 
Maia. Mediação: Manuel da 
Costa Pinto. Não é necessá-
rio fazer inscrição. Declaração 
de atividades complementares 

para estudantes universitários.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. Três príncipes, 
três presentes, de John Yeoman. 
Com Irene Tanabe. Não é neces-
sário fazer inscrição.

24 de março (domingo) 

11h30 às 12h15 - Lê no Ninho - 
Programa permanente. Ativida-
de de estímulo e iniciação à leitu-
ra para crianças entre 6 meses e 
4 anos, realizada com livros lúdi-
cos, tablet, contação de histórias 
e músicas. Pais e responsáveis 
podem, ao fim levar emprestado 
os kits utilizados, com dois livri-
nhos e um fantoche, e reproduzir 
a experiência em casa. Com equi-
pe BSP. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. Severino faz cho-
ver, de Ana Maria Machado. 
Com a Cia. do Tok Tok. Não é 
necessário fazer inscrição.

26 de março (terça-feira)

11 às 16h - Jogos Sensoriais - 
Programa permanente. Diver-
tida experiência lúdica que esti-
mula as habilidades sensoriais e a 
memória, com jogos e brincadei-
ras para pessoas com e sem defi-
ciência. A partir de 11 anos. Com 
equipe BSP. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.

27 de março (quarta-feira)

9h30 às 11h30 - Oficina Peque-
nos Cineastas - Oficina que en-
sina às crianças técnicas básicas 
de filmagem pelo celular. Ao fi-
nal, será produzido um mini-
documentário. Indicado para 
pessoas de 8 a 14 anos. Com 

Danilo Belchior (residente do 
coworking da BVL). Vagas limi-
tadas, preenchidas por ordem 
de chegada.
15 às 16h - Brincando e Apren-
dendo - Programa permanen-
te. Bolhas gigantes. Com equipe 
BSP. A partir de 7 anos. Vagas li-
mitadas, preenchidas por ordem 
de chegada.

28 de março (quinta-feira)

12h30 às 13h30 - Luau BSP - 
Programa permanente. O progra-
ma apresenta aos jovens temas 
relacionados à música, literatu-
ra e poesia e oferece espaço para 
apresentações artísticas. A partir 
de 13 anos. Com equipe BSP. 
15 às 16h - Pintando o 7 - Pro-
grama permanente. Confecção 
de bonecos usando farinha e be-
xigas. Com equipe BSP. A partir 
de 6 anos. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.

29 de março (sexta-feira)

15h - Hora do Conto - Programa 
permanente. A panela mágica, 
de Eraldo Miranda. Com equi-
pe BSP. Não é necessário fazer 
inscrição.
16h30 às 17h - Leitura ao Pé do 
Ouvido - Programa permanen-
te. Vidas secas, de Graciliano 
Ramos. Com equipe BSP. 

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 2.630 - Santana, São 
Paulo / SP (ao lado da Estação 
Carandiru do Metrô). Para mais 
informações ligue: (11) 2089-
0800. Ou acesse o site: https://
bsp.org.br/

Foto: Rafael Dabul

Bate-papo com a escritora Ana Paula Maia, ganhadora do 
Prêmio São Paulo de Literatura 2018


